Dni Inżyniera Budownictwa na Budmie
środa, 20 stycznia 2010

Budownictwo może być motorem napędowym gospodarki, przekonaliśmy się o tym już nieraz.
Natomiast takie spotkania, jak targi budowlane stwarzają możliwość nie tylko zaprezentowania
swoich produktów, ale także sprzyjają wymianie poglądów, przedstawieniu profesjonalnej
wiedzy inżynierskiej, pokazaniu możliwości zagrożeń. Warto podejmować dyskusję dziś, aby
uniknąć błędów w przyszłości - powiedział Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński podczas
otwarcia Dni Inżyniera Budownictwa odbywających się na tegorocznych Międzynarodowych
Targach Budownictwa Budma w Poznaniu w dn. 19 stycznia br.

W uroczystości otwarcia Dni Inżyniera Budownictwa uczestniczył także poseł Janusz
Piechociński, poseł Wiesław Szczepański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeń, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzej Byrt,
przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych, samorządu inżynierskiego, środowisk
naukowych.

Poseł Janusz Piechociński podkreślił w swoim wystąpieniu, że samorząd zawodowy inżynierów
to wielka i trwała wartość polskiej demokracji. Utworzony samorząd oddziaływuje na procesy
inwestycyjne i skupia osoby w nich uczestniczące.
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